
  
УКРАЇНА  

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
  від  11 вересня 2014 року                                                                                              № 429 
 
                                                         
 
Про погодження  проекту  рішення  
Кіровоградської міської ради «Про   
вжиття  додаткових  заходів   щодо 
підтримки українського виробника" 
  
 
 Керуючись частиною 1 статті 17, статтями 140, 144 Конституції 
України,  статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи суспільно-політичну ситуацію в Україні,  виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

  
 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про  
запровадження додаткових заходів щодо підтримки українського виробника",  
що додається. 
 2. Управлінню по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської міської ради                         
забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд  міської ради. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                       
Васильченка С.С. 
 

 
  
Секретар міської ради                                                            І. Марковський  

 
 
 
 
 
 
 

Бондаренко  22 38 36  
  
 



         ПОГОДЖЕНО 
                                                                      Рішення виконавчого комітету 
                                                                      Кіровоградської міської ради 
                                                                      11 вересня  2014    

№ 429             
         

      ПРОЕКТ № 3717   

У К Р А Ї Н А  

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 СЕСІЯ   ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “____”____________ 2014 року            №____ 

 

Про  вжиття додаткових заходів щодо 
підтримки українського  виробника 
 

  
 Керуючись частиною 1 статті 17, статтями 140, 144 Конституції 
України, статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи суспільно-політичну ситуацію в Україні, 
Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Вжити додаткових заходів щодо підтримки українського виробника 
шляхом запровадження нанесення на цінники позначки «Товар з Російської 
федерації». 
 2. Рекомендувати суб’єктам господарювання, які здійснюють 
діяльність у сфері торгівлі, запровадити на цінниках позначку «Товар з 
Російської федерації».  

3. Відділу по роботі із засобами масової інформації   висвітлити у 
місцевих засобах масової інформації та в мережі Інтернет дане рішення.  

4. Управлінню по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської міської ради  відстежувати 
ситуацію щодо підтримки українського виробника торговельними 
підприємствами міста Кіровограда шляхом проведення рейдів. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 
комісію міської ради з питань торгівлі, побутового обслуговування, 
громадського харчування, захисту прав споживачів та цін. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                  І. Марковський 
 
Бондаренко  22 38 36 


